
פינת הלשון

"כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר ִנכלו לכם...". 
הנוכל מתנהג בערמומיות. השורש נ.כ.ל מופיע 
בתנ"ך 5 פעמים בלבד ופעמיים מתוכן בפסוק 
אצל  לכם".  ִנכלו  "אשר  נאמר:  אצלנו  שלנו. 
ובתהילים  להמיתו".  אותו  "ויתנכלו  נאמר:  יוסף 
)קה,כה( נאמר: "לשנוא עמו להתנכל בעבדיו". 
הראשונות  שבפעמיים  לכך  לב  שם  הרד"ק 
נאמר  בתהילים  ואילו  ל..."  "להתנכל  נאמר 
"להתנכל ב...". אומר הרד"ק: "וענינו המחשבה 
הרעה הצפונה בלב". הנוכל יודע מה מותר ומה 
את  להפיל  לבו  בוחר בשרירות  הוא  אך  אסור, 
אחרים בפח שהוא טומן להם. גם אויבינו מסביב 
מנסים כל הזמן לטמון לנו פחים ומוקשים אולם 
עלינו לזכור את דברי יהושע וכלב: "עלה נעלה 
וירשנו אותה כי יכול נוַכל לה"! )אל תפלו בפח! 
נוֵכל-  י.כ.ל.  נוַכל-  שונים.  שורשים  ונוֵכל  נוַכל 
נ.כ.ל.(. בכל אופן: "חרבם תבוא בלבם וקשתותם 

תשברנה".

הרב יאיר פינצ’ובר

תולעת ספרים

המלצות השבוע!
סיפור משפחתי: 

 סיפורה של רווקה הנפגשת אין ספור פעמים 
ולבסוף הבחור מגיע מכיוון לא צפוי...

כל נשימה/ניקולס ספארקס: 
היא מגיעה לבית החוף של הוריה להירגע 

ולחשוב, הוא מגיע כדי לפגוש את אביו בפעם 
הראשונה...שניהם נפגשים וחייהם משתנים. 

)שניהם בספריה(

פנינה רחמיאן

הנכדה , בת לאלידע וניצן לדוד וורדה ג'רבי להולדת מזל טוב

ברכות לרגל קבלת התואר הראשון

לנועה פרץ בבר אילן

לטליה כהן באריאל

לדביר בורנשטיין במכללת צפת

"משפחה בוחרים מתוך שייכות, מתוך קבלת האהבה 

הגדולה והחיבוק הגדול שכל אחד זוכה לקבל ולהרגיש.." 

)ניבי שלכת( 

משפחת בר יוחאי שלי, תודה על הבית שהייתם עבורי 

ובשבילי, אוהבת בלי סוף וכבר מתגעגעת, ניבי.

במוצאי השבת האחרונה ארגנו הנוער של היישוב 
מסיבת פרידה מניבי שלכת .

ניבי עשתה שרות לאומי בברנקו וייס והיתה חלק 
בלתי נפרד מהנוף והחברה בשעות הצהריים והערב.
תודה לכל המשפחות שדאגו לארוח שלה בשנה הזו 

ופתחו בפניה את הבית והלב.

כל הכבוד לקבוצת הכדורגל שלנו.
 מחזיקים לכם אצבעות.



  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר רב הישוב

ימי בין המיצרים שהתחילו השבוע מעצם טבעם משרים אוירת נכאים, אוירה של 
קדרות. וטוב שכך. כי כאשר אדם עצוב הוא 

יושב מכונס בעצמו ומתבונן, מתבונן מה קרה 
ביז' תמוז, מדוע ימים אלו קשים לישראל?

ומתוך ההתבוננות מגיעה ההארה, שגם אני 
ואתה והיא והוא יש לנו חלק בזה, והאדם 

מחפש דרך לתקן, כיצד להגביר קיום תורה 
ומצוות כדי לגרום לתוספת השכינה בעם 

ישראל. שהרי חורבן בית המקדש נגרם בעבור 
סילוק השכינה ע"י מעשינו, וע"י התחזקות 

במצוות הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו, 
נזכה להופעת השכינה במלוא אורה ועוזה.

יהי רצון שהימים האלו יהפכו לכל עם ישראל לששון ולשמחה ותחזינה עיננו 
בשובך לציון ברחמים. אמן.

פרשת פנחס , כג' תמוז תשפ"א 

זמני תפילות
תפילות בשבת: 
שחרית  – 8:00

מנחה א' – 13:15
מנחה ב' – 17:00

שיעור בהלכה – 19:15
שיעור לילדים עם הרב אביזוהר-  

בשעה 12:00 
אבות וילדים – מיד אחרי מנחה  ב'

שיעור בדף יומי 16:15

ימות השבוע:
תפילת שחרית - 6:00, 7:15

תפילת מנחה - 19:15
תפילת ערבית - 20:15

שיעור בשותי"ם – יום שני מיד לאחר 
ערבית

שיעור בהלכות בין אדם לחבירו –שלישי 
בשעה 19:30

שיעור לילדים –הרב אביזוהר - ימי א, ג, 
ה- בשעה 16:30

דף יומי – מיד אחרי מנחה

מניין נץ:
בשבת - 50 דקות לפני הזריחה.

בימות השבוע - 20 דקות לפני הזריחה

צוות העלון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: מירב מנחם

קבלת הודעות/ פירסומים/ מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

תושבים יקרים,
לנוחיותכם, ניתן לקרוא את העלון בכל עת

 באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

עלון מספר 194כניסת השבת: 19:21 יציאת שבת: 20:33

הלכה בפרשת פנחס – בחירת מנהיג

בת שלום
ש

שלכם בשמחה ושבת שלום,
הרב מאיר סגרון

יפקוד ד‹ אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה«
מיהו המנהיג הרצוי? להפתעתנו, מעלה התורה תכונות וכישורים שונים לחלוטין 
למנהיגות אמיתית. המנהיג הראשון של ישראל, מי שהפך לסמל, לאות ולמופת 

לכל יושבי תבל, היה משה רבינו. ובחומש שמות ראינו חלק מתכונות המנהיג, 
וכאן אנו רואים מה דעתו על המנהיג

והוא מבקש מה‹ שימנה מנהיג שיהא סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו. ואחר 
שמוצאים אדם כזה, יש לבצע ארבע פעולות, כדי לוודא שהמינוי יתבצע ויעבור 

בצורה חלקה וללא כל עוררין.
א.     וסמכת ידך עליו- המנהיג החדש עליו לעבור חפיפה, כדי שיהא ברור 

שהמנהיג הקודם סומך עליו.
ב.     והעמדת אותו ...לפני העדה... לעיניהם המינוי חייב להיעשות בקהל עם 

ועדה,
ג.      וצוית אותו – על ישראל ולכך יש להבהיר לו מה המצב כרגע ולקראת מה 

הוא הולך כדי שיקבל את התפקיד בלב שלם, ויבצע אותו כראוי.
ד.     ונתת מהודך עליו – שיהו נוהגין בו כבוד ויראה כדרך שנוהגים בך )רש«י( 

אחד התנאים להצלחתו היא חיוב הקהל לכבדו ולרוממו כדי שיהא לו אומץ 
והכח הנפשי להתמודד מול קשיים ואנשים

יהי רצון שנזכה בקרוב למנהיגותו של »חוטר מגזע ישי«, »והיה צדק אזור מתניו, 
והאמונה אזור חלציו« )ישעיהו יא, א, ה(.

באנו להפיץ 

את בר יוחאי!

אפרת בוזגלו - "והדרת" 
וגרעין ברמת השרון 

נועם פרטובי - מכינה 
קדם צבאית "מעשה 

בגליל" בקריית שמונה

אליה בלמס - שירות 
לאומי בקופת חולים 

כללית מרום הגליל

תהילה סבג - 
קומונרית ברמת 

השרון
אלרואי יעקב ו נועם 
אייש - מכינה קדם 

צבאית "חוסן" 
בפדואל    

הלל גלולה - גם 
אלי"ע פתח תקווה 

אור-יה פנצק - 
אולפנת "הדר גנים" 

פתח תקווה
אודליה הראל - שירות 

לאומי בבית חולים 
שערי צדק בירושלים   
הודיה טויטו - תיכון ויצו 

ירושלים  

הלל פרץ ו נפתלי 
אלוש - מכינה קדם 

צבאית "מעשה 
בגליל" בטבריה  

שירה דהן - גן בצפת

שילת דיעי - מכינה קדם 
צבאית "צהלי" בעין 

צורים

ניר סופר - מכינה קדם 
צבאית "בני דוד" עלי

אביה ביתן - מכינה 
קדם צבאית "זהר" 

במעלה אדומים

יהונתן צרור - מכינה 
קדם צבאית "נוקדים"

אורי רחמים - מכינה 
קדם צבאית "בית 

יתיר"

נחמן כהן - מתגייס לצה"ל
רננה טולדאנו - שירות לאומי

דביר מדמון - צבא
טליה אוחיון - לוחמת במשמר הגבול     

חגי אלקיים - מכינה   
ברוריה לדני חכמון - עבודה 

מיכאל סוויסה - ישיבה לפני צבא

דפי הכנה לשמיטה מונחים על התיבה בבית הכנסת המרכזי


